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O próximo dia 8 de dezembro será marcado 
pela luta em defesa do reajuste salarial para 
2022, de um acordo na ação dos 28,86% e 

contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
32/2020 - reforma administrativa. E sua participação 
neste movimento será decisiva. O dia de mobilização 
contará com um assembleato virtual, das 15h às 17h.    
Na capital federal, o Sinal ainda se somará a outras re-
presentações do funcionalismo durante ato público em 
oposição à PEC 32/2020, que ocorrerá, também à tar-
de, em frente ao Anexo II da Câmara dos Deputados. 
    Diante da indiferença da Diretoria do BC aos plei-
tos da categoria e da ameaça de destruição do serviço 
público em curso no Congresso Nacional, só nos resta 
o enfrentamento. 
    É importante lembrar que, em evento virtual no úl-
timo dia 24 de novembro, o presidente do BC, Rober-
to Campos Neto, perguntado sobre as reivindicações 
dos servidores da Casa, alegou dificuldades políticas e 
fiscais como impeditivos para um reajuste e afirmou, 
também, não estar completamente a par da situação 
referente aos 28,86%. 
    O Sindicato, por sua vez, trata as demandas como 
prioritárias, uma vez que constam da pauta emergen-
cial aprovada pela categoria em maio passado. Des-
de então, os itens já foram temas de reuniões entre 
o Sinal e representantes do BC, bem como de uma 
série de ofícios endereçados à Administração da Au-
tarquia, o mais recente deles encaminhado no último 

Dia 8 de dezembro será marcado 
por luta em defesa de reajuste 
salarial, acordo na ação dos 28,86% 
e contra a reforma administrativa 

dia 30 de novembro. 
   A luta pelo reajuste se dá também diante da Secre-
taria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP), do 
Ministério da Economia, diante da qual é cobrada a 
instalação de uma mesa negocial, e no Congresso, por 
meio da interlocução com os parlamentares integran-
tes da Comissão Mista de Orçamento. 
   Também no Congresso Nacional, a luta conjunta da 
classe nos últimos meses tem segurado a tramitação 
da reforma administrativa, que está pronta para aná-
lise do Plenário da Câmara. Conforme se aproxima 
o ano eleitoral, diminuem as chances de a matéria ser 
apreciada. A pressão seguirá, pelo menos, até o fim de 
dezembro. 
  Somente com uma mobilização contundente con-
seguiremos superar os obstáculos que se apresentam.  
Participe e ajude a pressionar a Diretoria do BC e os 
parlamentares. Para mais informações, entre em con-
tato com sua regional e acompanhe o Apito Brasil em 
nosso site (sinal.org.br). 

Objetivo é pressionar Diretoria do BC e engrossar coro do 
funcionalismo contra a destruição do serviço público 

ATO DE PROTESTOATO DE PROTESTO
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DE 15H às 17HDE 15H às 17H



2 SINAL PLURAL EXPRESSO nº 10

[NOVIDADE]

Colegas,

Chegamos à nossa décima 
edição do Sinal Plural 
Expresso (SPEx), a últi-

ma em 2021. A boa recepção ao 
informativo mensal nos deu fôle-
go para transformar o projeto-pi-
loto, dos primeiros três meses, em 
um produto permanente de co-
municação do Sindicato, que tem 
o objetivo de levar, de maneira 
objetiva, um resumo do trabalho 
desenvolvido pela entidade em 
defesa da classe e dos benefícios 
à disposição dos filiados.    
   As matérias que você encontra 
nesta edição do SPEx sintetizam 
bem os principais enfrentamen-
tos do ano. Internamente, desta-
camos a busca por um reajuste 
salarial, de modo a suprir, ao 
menos em parte, as perdas infla-
cionárias dos últimos exercícios, 
e por um acordo no que se refere 
à, já histórica, ação dos 28,86%.  
Em contexto mais amplo, se-
guimos unidos a outras repre-
sentações do funcionalismo, no 
intuito de barrar a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
32/2020, que, travestida de re-
forma administrativa, põe em 
risco o futuro do serviço público. 
  Fato é que, se não faltam desa-
fios, também não falta disposição 
para seguir lutando em busca de 
dias melhores para todos nós. Por 
aqui, reafirmamos nosso com-
promisso de seguir atuando de 
maneira aguerrida e contamos 
com seu respaldo nestas e em ou-
tras lutas que se avizinharem. 
  Ainda, desejamos boas festas 
e um ano novo repleto de paz, 
saúde e grandes realizações. 

Fábio Faiad,
presidente nacional do Sinal

EDITORIAL

Quer ficar por dentro das principais notícias sobre a atuação do 
Sindicato, ter informações sobre o andamento de suas ações 
judiciais, consultar a rede de convênios nacional e local ou al-

terar seus dados cadastrais? Com o Sinal App, você tem estes e outros 
serviços onde e quando precisar. 
     O aplicativo, recém-lançado, está disponível para os sistemas Android 
e iOS e possui uma interface bastante intuitiva, com menus de fácil lo-
calização e utilização. 
  Para baixar, entre na loja de aplicativos de seu smartphone (Google 
Play ou App Store) e procure por “Sinal App” ou acesse meio dos Qr-
-Codes abaixo. Após o download e instalação, você pode fazer login, com 
os mesmos dados de acesso já utilizados no Portal Sinal, e aproveitar ao 
máximo a experiência de ter o Sindicato na palma da mão. 
    Baixe, navegue, experimente. Caso tenha sugestões de aprimoramento 
à ferramenta, envie mensagem para mudarosinal@sinal.org.br. Esta-
mos em constante modernização para te atender melhor a cada dia.
   Se tiver dúvidas quanto à instalação e navegação no app, entre em 
contato com sua regional do Sinal.  

Aplicativo está disponível para smartphones 
com sistemas Android ou iOS

Chegou o Sinal App!



Sinal e outras entidades 
representativas dão início a 
diálogos com presidenciáveis
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[SERVIÇO PÚBLICO]

O presidente nacional, Fábio 
Faiad, e o diretor de Re-
lações Externas do Sinal, 

Francisco Tancredi, juntamente a 
outras lideranças do serviço público, 
se reuniram com o pré-candidato à 
Presidência da República pelo PDT, 
Ciro Gomes, no dia 12 de novem-
bro. Em Pauta, a conjuntura política 
do país, a modernização do setor pú-
blico, a valorização das carreiras e a 
reforma administrativa, entre outros 
pontos. Nos próximos meses, o Sinal 
e as demais entidades do Fonacate 
buscarão diálogos com outros pre-
sidenciáveis, de modo a debater os 
mesmos temas.
  Os representantes dos servidores 
presentes no encontro, em sua maio-
ria de entidades integrantes do Fona-
cate, entregaram a Ciro Gomes um 
exemplar do livro “Rumo ao Estado 
Necessário”, que traz a compilação 
da coletânea de estudos Cadernos 
da Reforma Administrativa. A pu-

blicação enumera críticas à proposta 
de reforma apresentada pelo gover-
no federal e aponta “alternativas para 
um Brasil republicano, democrático 
e desenvolvido”.
   O pré-candidato afirmou ser favo-
rável à criação de um canal perma-
nente de diálogo entre o Executivo e 
as representações dos servidores para 
debater, não só demandas pontuais, 
mas o constante aprimoramento da 
Administração Pública. Também fa-
lou da necessidade de um projeto na-
cional de desenvolvimento e se mos-
trou favorável ao estabelecimento de 
uma data-base para a classe.
  Ainda durante o encontro, o Sinal 
entregou a Ciro um documento com 
demandas relacionadas, especifica-
mente, ao Banco Central do Brasil, 
como: a reposição de cargos vagos, a 
valorização das regionais em todo o 
país, a ampliação da autonomia do 
órgão e a modernização das prerro-
gativas dos servidores da Casa.

Servidores se reuniram com Ciro Gomes (PDT)  no dia 
12 de novembro

Confira contatos 
das clínicas de 

APS em Brasília, 
Rio de Janeiro e 

São Paulo

[SAÚDE]

Está em curso o piloto do 
programa de Atenção Pri-
mária à Saúde (APS). Con-

forme destaca o Departamento de 
Gestão de Pessoas, Educação, Saú-
de e Organização (Depes) do Ban-
co Central, APS “é o primeiro nível 
de atenção em saúde e se caracte-
riza por um conjunto de ações, no 
âmbito individual e coletivo, que 
abrange a prevenção, a promoção 
e a proteção”. 
    O projeto está disponível para os 
titulares e dependentes do BC Saú-
de, com idade igual ou superior a 
40 anos, e aqueles já integrantes do 
Programa Vemser, independente-
mente da idade, que sejam vincu-
lados às praças de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Brasília. 
  Para ter acesso aos serviços de 
APS, os beneficiários poderão en-
trar em contato pelos seguintes ca-
nais de atendimento:

Brasília 
(61) 3521-5310
e-mail: clinicadeapsdf@
qualirede.com.br

Rio de Janeiro
(21) 3094-3808
e-mail: clinicadeapsrj@
qualirede.com.br 
São Paulo
(11) 2189-0139
e-mail: clinicadeapssp@
qualirede.com.br
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Os informativos e documentos citados nas 
matérias podem ser acessados na versão di-
gital do Sinal Plural Expresso, disponível 
em nosso site (sinal.org.br), na aba “Publica-
ções”, ou pelo QR Code ao lado. 

Construa, junto conosco, este 
boletim. Envie comentários 
e sugestões de assuntos que 
você gostaria de ver aqui para 
sinalplural@sinal.org.br.

N O TA S

Use a câmera do 
seu smartphone 
para acessar.

REELEIÇÃO
  O presidente nacional do Sinal, Fábio 
Faiad, foi reeleito vice-presidente de 
Comunicação do Fonacate. O processo 
eleitoral, que definiu a gestão do Fórum 
para o próximo triênio, ocorreu duran-
te assembleia geral no último dia 17 de 
novembro, em Brasília. 
 Em seu discurso, Faiad destacou a 
qualidade do trabalho nas mídias que 
o Fórum vem desenvolvendo, em es-
pecial no que se refere às mobiliza-
ções contra a PEC 32/2020 e a PEC 
23/2021 – PEC dos Precatórios. Ain-
da, destacou a necessidade de um in-
cremento nos produtos de comunica-
ção, com a criação de um informativo 
periódico sobre as ações do Fonacate.
  Rudinei Marques (Fenaud) segue na 
Presidência. Rivana Ricarte (Anadep) 
foi eleita secretária-geral. A Diretoria 
é composta também por representan-
tes da Anesp, da Febrafite e da Fe-
nafisco.

  As demandas mais urgentes dos servidores e outros de interesse 
comum estiveram em pauta durante reuniões do Sinal com repre-
sentantes do Sindicato Nacional dos Técnicos do Banco Central 
(SinTBacen), no dia 18 de novembro, e da Associação Nacional dos 
Analistas do Banco Central (ANBCB), no dia 26. 
   No encontro com os diretores do SinTBacen, o Sinal se dispôs a con-
tribuir com os estudos que a entidade vem desenvolvendo, com vistas 
ao aprimoramento das atribuições e prerrogativas do cargo de Técnico. 
  Em pauta também o tra-
balho conjunto nos fó-
runs de interlocução dos 
servidores contra a PEC 
32/2020. União, ainda, no 
enfrentamento ao Decreto 
10.620/2021, que transfe-
re ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) as ati-
vidades de concessão e manutenção de aposentadorias e pensões do 
BC. Sinal e SintBacen intensificarão os diálogos com a Administra-
ção do Banco Central e com outros órgãos do Executivo.
  Na reunião com a ANBCB, os representantes falaram de valorização 
das carreiras da Autarquia, do futuro da Administração Pública e da 

reforma administrativa. A 
ANBCB manifestou apoio 
à mobilização convocada 
pelo Sinal para o próximo 
dia 8, que terá entre seus 
alvos a derrubada da PEC 
32/2020 e o protesto contra 
a postura omissa da Direto-

ria da Autarquia em relação ao reajuste salarial dos servidores da Casa.

UNIÃO EM DEFESA DA CLASSE

    O Sinal firmou parceria, recentemente, com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que garante condições exclusivas 
a filiados e aos seus dependentes diretos, inclusive cônjuges. 
   São descontos de 10% a 30%, em cursos de pós-graduação lato sensu, no formato Multicompany; mestrado 
profissional Stricto Sensu; Educação Executiva (aperfeiçoamento e Lato Sensu Premium - Presencial e EaD); 
Pós-Graduação EaD e Graduação Tecnológica EaD. 
   Para saber mais sobre esta e outras parcerias do Sindicato, que oferecem descontos em uma série de servi-
ços e produtos, como medicamentos, acesse o endereço portal.sinal.org.br/servicos/convenios. Caso tenha 
dificuldades na utilização de qualquer convênio, entre em contato com sua representação regional do Sinal. 

NOVO CONVÊNIO!


